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Revista e AIDA-s, newsletter, është botim i Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve.

AIDA me anë të këtij botimi synon të informojë në mënyrë të vazhdueshme bizneset, palët e 
interesit dhe publikun për veprimtarinë e agjencisë. 

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) publikon revistën periodike Newsletter 
për periudhën tetor-dhjetor 2020.

Në Newsletter do të gjeni të gjitha informacionet e përmbledhura për tremujorin e fundit të 
vitit 2020 rreth aktivitetit të agjencisë, takimet e organizuara, webinaret e zhvilluara, trajnimet 
online, vizitat, forumet si dhe rubrikat e publikuara në faqen web, përditësime dhe informacione 
të rëndësishme mbi sipërmarrjen etj.

AIDA, ka vazhduar të jetë proaktive, mbështetëse dhe në dispozicion me të gjitha shërbimet 
dedikuar bizneseve dhe palëve të interesit, çdo veprimtari dhe nismë që ka ndërmarrë në këtë 
periudhë pandemie ka qenë në përputhje me zbatimin e rregullave të vendosura nga Qeveria 
Shqiptare në situatën e COVID-19.

‘E Dua Shqip’ është fushata më e re promovuese e ndërmarrë nga AIDA në mbështetje të bi-
zneseve shqiptare dhe produkteve ‘Made in Albania’. Kjo nismë synon të krijojë një katalog sa 
më të plotë e gjithëpërfshirës. 

Gjithashtu, në faqen web vazhdon të përditësohet rubrika “COVID-19”, e cila ka si qëllim qasjen 
në informacion më të fundit dhe qarkullimin e tij në një kohë sa më të shpejtë për një koordinim 
më të mirë mes palëve.

Për t’u informuar mbi Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve na vizitoni, në:

       

       info@aida.gov.al             aida.gov.al             +355 (0)42 251 001                 @investinalbania

       @aida__albania         AIDA - Albanian Investment Development Agency           
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Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, në përshtatje me 
situatën e krijuar nga COVID-19,  ju rikujton se ne vazhdojmë  të 
jemi në dispozicion me shërbimet tona si më poshtë:

Dorëzimi i aplikimeve ose dokumenteve për statusin e investitorit 
strategjik, bëhet nëpërmjet Postës Shqiptare.

Dokumentet e çfarëdollojshme përcillen përmes Postës Shqip-
tare, nëpërmjet adresës zyrtare të AIDA-s, info@aida.gov.al ose 
pranë zyrave të AIDA-s duke u lidhur më parë me stafin tonë.

Për çdo informacion, ju lutem vizitoni faqen web www.aida.gov.al 
dhe rrjetet tona sociale për përditësime.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve ju kujton që duhet të jemi të gjithë të kujdesshëm dhe të respekto-
jmë masat parandaluese kundër COVID-19. Sot më shumë se çdo ditë ka nevojë për solidaritet.

AIDA TEAM | KONTAKT

email: info@aida.gov.al
tel: +355 042 251 001
web: www.aida.gov.al
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Fushata më e re në mbështetje 
të bizneseve shqiptare dhe 
produkteve ‘made in albania’

AIDA, shërben si një pikë qendrore për sipërmarrjet dhe është 
gjithmonë në mbështetje të prodhuesve shqiptarë që gjithnjë e 
më shumë po shtojnë produkte nën markën “Made in Albania”, 
duke ofruar për tregun vendas dhe atë të huaj cilësi dhe vlerat 
tona tradicionale.

E Dua Shqip është fushata më e re promovuese e Agjencisë 
Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA) në mbështetje të bi-
zneseve shqiptare dhe produkteve ‘Made in Albania’. 

Qëllimi ynë është që të njohim, zgjedhim dhe duam çdo ditë pro-
duktet shqiptare. T’i japim jetë artizanatit, produkteve autentike 
dhe unike duke bërë bashkë çdo copëz që formon historinë e 
Shqipërisë me vlera.

Kjo nismë synon të krijojë një katalog sa më të plotë dhe 
gjithëpërfshirës.  Nëse jeni një biznes apo artizan, prodhoni të 
mira nga duart tuaja, doni t’i prezantoni dhe t’i ktheni në një “at-
raksion turistik” për vendin e origjinës, na dërgoni një përshkrim 
dhe një foto të produktit. 

Rrënjët janë të rëndësishme.

Kjo nismë kërkon bashkëpunim, besim dhe interes, prandaj nëse 
interesoheni të jeni pjesë e kësaj fushate, na kontaktoni në info@
aida.gov.al ose në numrin e telefonit 04 225 1001.

AIDA 
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të  
Investimeve

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, 
(AIDA) është pjesë e aparatit organizativ të Minis-
trisë së Financave dhe Ekonomisë.

AIDA shërben si një nyje lidhëse mes investitorëve 
të huaj dhe Qeverisë së Shqipërisë. 

Qëllimi i saj është të ndërmarrë nisma të vazh-
dueshme që gjenerojnë rritje të qëndrueshme 
ekonomike, biznese të zhvilluara, mundësi për 
tërheqjen e investimeve të huaja në përputhje me 
profilin e burimeve dhe aspiratat e Shqipërisë. 

AIDA është promotore e markës “Made in Albania”.

Në misionin e vet, vijon të mbështesë bizneset 
vendase duke zhvilluar sidomos sektorët priori-
tarë. 

Gjatë vitit 2020 AIDA ka dhënë mbështetje konk-
rete ndaj biznesit vendas, ka ndikuar në thjesh-
timin e procedurave për investitorët e huaj, 
vendosjen e bashkëpunimeve të reja dhe të suk-
sesshme me institucionet, në ndihmë të klimës 
së investimeve; përçimin e informacionit të për-
ditësuar për investitorët e huaj dhe ata vendas; 
realizimin e disa “outreach campaign” në sektorët 
potencialë, realizimin e disa pyetësorëve për kom-
panitë që kanë investuar në Shqipëri për t’u njo-
hur me nevojat e tyre për përmirësimin e klimës 
së biznesit.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve 
shënjon një strategji novatore, një vizion të ri në 
mënyrën e qasjes dhe zhvillimit të potencialit 
ekonomik të Shqipërisë.
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AIDA ORGANIZOI FORUMIN E DISKUTIMIT "AKSESI NË FINANCË"

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) në bash-
këpunim me Ministrinë e Financave organizoi forumin e dis-
kutimit mbi politikat e aksesit në financë dhe rolit që kanë për 
mbështetjen e sipërmarrjeve shqiptare. 

Pjesë e këtij forumi ishin Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, 
znj. Anila Denaj; Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, z. Sokol Nano; Dre-
jtore e AZHBR, znj. Frida Krifca; Përfaqësues i Përhershëm i 
BERZH për Shqipërinë, z. Matteo Colangeli, si edhe përfaqë-
sues nga sipërmarrjet shqiptare, institucione financiare dhe 
donatorë të huaj. 
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Qëllimi kryesor ishte hapja e diskutimeve me përfaqësues të sektorit privat të bizneseve dhe sektorit financiar për 
qasje të reja në financë në mbështetje të biznesit dhe promovimit të produkteve vendase. 

Fjalën e hapjes e mbajti Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s z. Sokol Nano, i cili theksoi asistencën që AIDA ofron për Ndër-
marrjet e Vogla dhe të Mesme, (NVM) nëpërmjet informacionit dhe ndihmës teknike, apo partneritetit në thirrje të 
ndryshme, si edhe nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë financiare me grante publike për NVM-të.

Gjithashtu, z. Nano u shpreh mbi rëndësinë e krijimit të një bashkëpunimi dhe sinergjie të plotë midis institucioneve 
që i vijnë në ndihmë biznesit të vogël dhe të mesëm.
 
Gjatë forumit u zhvillua edhe një sesion i hapur pyetje-përgjigje ndërmjet pjesëmarrësve të bizneseve, përfaqësuesve 
të panelit dhe institucioneve financiare ku u diskutua mbi politikat e aksesit në financë dhe mbështetjen e bizneseve 
shqiptare.

KONFERENCË - FORCIMI I MARRËDHËNIEVE EKONOMIKE SHQIPËRI - FRANCË

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve dhe Këshilli i 
Biznesit Francë-Shqipëri morën pjesë në konferencën e or-
ganizuar në kuadër të bashkëpunimit dhe forcimit të mar-
rëdhënieve ekonomike midis Shqipërisë dhe Francës. 

Ky takim u organizua nga MEDEF, (Mouvement des Enterpris-
es de France) me ndihmën e ambasadës sonë në Paris dhe 
ambasadës franceze në Shqipëri.

Të pranishëm ishin përfaqësues nga Ministria e Rindërtimit, 
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Tiranë dhe 
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve.
 
Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, z. Sokol Nano, bëri një prezantim 
mbi klimën pozitive të investimeve në Shqipëri, sektorëve 
strategjikë dhe incentivave që shteti shqiptar ofron për inves-

Z. Nano vlerësoi bashkëpunimin mes shteteve, si edhe mundësitë tregtare dhe investimet dypalëshe.

Franca është prezente në disa sektorë, në Shqipëri dhe trendi i investimeve në sektorë të rëndësishëm strategjikë është 
në rritje.
 
Takimi u mbyll me synimin dhe objektivin e përbashkët për të vazhduar dhe rritur më tej bashkëpunimin ekonomik e 
tregtar mes Shqipërisë dhe Francës.
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KONFERENCË - SHKËMBIMI I EKSPERIENCËS MES AIDA-S DHE ZYRËS SË 
INVESTIMEVE TË PRESIDENCËS SË REPUBLIKËS SË TURQISË

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) dhe Zyra e Investimeve e Presidencës së Republikës së Turqisë 
zhvilluan takimin online në kuadër të Programit të Shkëmbimit të Eksperiencave mes dy palëve.

Në këtë videokonferencë përpos stafit të Drejtorisë së Investimeve nga AIDA dhe Zyrës së Investimeve të Presidencës 
së Republikës së Turqisë mori pjesë edhe agjencia turke TİKA.

Përfaqësues të Drejtorisë së Investimeve të AIDA-s mbajtën një prezantimmbi mënyrën e organizimit dhe funksion-
imit të agjencisë, duke shprehur interesin për thellim të raporteve dhe shkëmbimit të eksperiencave mes dy agjen-
cive.

Në kuadër të këtij takimi, pritet të nënshkruhet dhe një memorandum mirëkuptimi që do të shërbëjë si një mundësi 
dhe urë komunikimi mes AIDA-s dhe Zyrës së Investimeve të Presidencës së Republikës së Turqisë për shkëmbim të 
përvojave, por dhe këshillim për projekte me interes të përbashkët për të dyja palët.
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SHKODËR – TAKIME “DOOR TO DOOR” ME KOMPANITË MADISH, AN&GES, 
MELKANS, RUDAJ PLAST
Stafi i Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) dhe Enterprise Europe Network-Albania, (EEN-Albania) 
zhvilluan në qytetin e Shkodrës vizita “Door to Door” në kompanitë: Madish, AN&GES, Melkans, Rudaj Plast. 

Vizitat u realizuan në kuadër të monitorimit të fondeve që kompanitë kanë përfituar nga AIDA.

Qëllimi kryesor i këtyre takimeve ishte prezantimi dhe informimi i mëtejshëm mbi shërbimet EEN-Albania dhe 
mundësitë që ky Rrjet ofron për kompanitë shqiptare. 

Katër kompanitë që ushtrojnë aktivitetin e tyre në qytetin e Shkodrës janë të specializuara, në: 

-“Madish” me aktivitet fason është e specializuar në prodhimin e veshjeve të brendshme dhe uniformave;
-“Melkans” operuese në sektorin e prodhimit dhe tregtimit të konfeksioneve dhe tekstilit;
-“AN & Ges” me aktivitet në prodhimin dhe tregtimin e konfeksioneve dhe tekstilit;
-“Rudaj-Plast” me aktivitet në fushën e prodhimit dhe tregtimit të dyerve e dritareve prej alumini.

Prodhimet e këtyre sipërmarrjeve eksportohen sot në tregje evropiane duke sjellë si rezultat zhvillimin ekonomik të 
vendit në termat e punësimit, por edhe duke bërë një prezantim të Shqipërisë dhe potencialeve të saj në tregjet ndër-
kombëtare. 

AIDA, nëpërmjet skemave të financimit, asistencës dhe shërbimeve të “Rrjetit EEN” do të vazhdojë të mbështesë sipër-
marrjet shqiptare në rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve, nxitjen e teknologjive dhe inovacionit, identifikimin e 
tregjeve të reja ndërkombëtare dhe zhvillimin e mëtejshëm të produkteve ‘Made in Albania’.

TAKIME DHE VIZITA
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SHKODËR - VIZITA “DOOR TO DOOR” NË AMBIENTET E BIZNESIT TË
HYSNI BRAHIMIT & FABJOLA MARKUT

Në kuadër të monitorimit të fondeve, si edhe prezantimit dhe informimit mbi shërbimet EEN Albania, AIDA zhvilloi 
takime “Door to Door” në ambientet e biznesit të Hysni Brahimit dhe Fabjola Markut në qytetin e Shkodrës. 

Hysni Brahimi që prej vitit 2003 i nisur si një biznes familjar, prodhon nënprodukte të bulmetit, të cilat tregtohen sot në 
treg dhe marketet në Shqipëri dhe Kosovë nën markën “Hysa”.

 

Ndërsa, Fabjola Marku me përkushtimin e një biznesi të ri, që prej vitit 2018 merret me prodhimin e ëmbëlsirave në 
pastiçerinë ku është e vetëpunësuar.

Falë mbështetjes nga fondet e AIDA-s dhe përdorimit të teknologjive të reja, dy bizneset kanë rritur standardet dhe 
cilësinë e prodhimit të produkteve dhe shërbimeve të tyre.
 
AIDA do të vazhdojë të jetë pranë biznesit për të kuptuar më mirë problematikat dhe sfidat, si edhe për të ofruar 
mbështetje dhe suport për zhvillimin e sipërmarrjeve. 
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StockInDesign

WEBINARE

WEBINAR - “PERFORM & TRANSFORM” PËR INDUSTRINË AUTOMOTIVE 
GJATË PANDEMISË COVID-19

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve 
mori pjesë në webinarin me temë: “Perform 
& Transform: Strategy for Automotive Sup-
pliers in Times of the Coronavirus Pandemic 
and Beyond” të zhvilluar nga Banka Evropiane 
për Rindërtim dhe Zhvillim, (BERZH) së bash-
ku me Horváth & Partners Management. Në 
webinar morën pjesë edhe përfaqësues nga 
biznese operuese të sektorit automotiv në 
vendin tonë.

Çështjet kryesore që u diskutuan gjatë webi-
narit lidhen me situatën dhe sfidat aktuale për 
furnitorët në industrinë automotive dhe disa 
nga aspektet strategjike të rëndësishme që 
duhet të optimizohen, si: optimizimi strategjik 
i portofolit, rimendimi i organizatës, konkur-
renca globale e kostove, sipërmarrje digjitale, 
inovacioni i tregut të shpejtë.

Gjithashtu, përfaqësues nga BERZH shprehën pikëpamjet e tyre mbi situatën e sektorin automotiv në Shqipëri, duke thek-
suar se vendi ynë ka potencial dhe mundësi të ngjashme me vendet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor. 

Në këtë periudhë për të gjithë kompanitë e këtij sektori është e rëndësishme që të gjejnë mënyra për të reduktuar kostot 
nëpërmjet optimizimit dhe eficencës së prodhimit. 

Shqipëria ka epërsi në këta dy faktorë, që do të ndikojnë në zhvillimin e këtij sektori në vazhdim.

Nga takimet e vazhdueshme që AIDA zhvillon me biznesin e këtij sektori ka reflektuar se kostot e ulëta, por dhe eficenca 
apo produktiviteti i forcës punëtore është në përmirësim të vazhdueshëm.

MUNDËSI TË REJA INVESTIMI NË SHQIPËRI KRIPTOVALUTA, BLOCKCHAIN 
DHE TREGJET FINANCIARE

Zyra ligjore “Tonucci & Partners” me mbështetjen e Confindustria Albania organizuan webinarin me titull “Mundësi të reja 
investimi në Shqipëri: Kriptovaluta, Blockchain dhe tregjet financiare në dritën e Aktit Fintoken”. 

Ky webinar kishte në fokus çështje të ndryshme të lidhura me ligjin nr. 66/2020 “Për tregjet financiare të bazuara në te-
knologjinë e regjistrave të shpërndarë”, i njohur ndryshe dhe si Fintoken Act. 
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Ky ligj ka si objekt  rregullimin e emetim-
it të tokenëve digjitalë dhe/ose të moned-
have virtuale; licencimin, monitorimin dhe 
mbikëqyrjen e subjekteve që ushtrojnë ak-
tivitetin e shpërndarjes, tregtimit dhe rua-
jtjes së tokenëve digjitalë dhe/ose moned-
have virtuale, e agjentit të tokenëve 
digjitalë, ofruesit të shërbimeve inovative 
dhe sipërmarrjes së automatizuar të inves-
timeve kolektive. 

Shqipëria është një nga vendet e para në 
Evropë që ka hedhur këtë hap dhe ky ligj 
pritet të jetë një burim i ri për tërheqjen e 
bizneseve inovative dhe krijimit të mundë-
sive të reja të investimeve.

Zhvillimi më tej i këtij sektori do të krijojë 
vende të reja pune, të cilat do ta bëjnë ven-
din më tërheqës dhe do të jenë një shtysë 
që të rinjtë, por jo vetëm, të qëndrojnë në 
vendin e tyre.

AIDA PJESË E TRAJNIMIT “MOVING FORWARD IN THE COVID PERIOD”

 U diskutuan trendet e investimeve në periudhën e pazakontë të pandemisë dhe sektorët ku do të përqendrohen në vitet 
e ardhshme, nisur dhe nga mënyra me të cilën pandemia po strukturon ekonominë globale. 

Gjithashtu, pjesëmarrësit theksuan vlerën që bart shërbimi “Aftercare” ofruar nga AIDA, si mekanizëm kyç i ruajtjes së 
investimeve përballë sfidave të kohës dhe idetë kreative që mund të nxisin riinvestimet. 

Trajnimi u mbyll me synimin për të vazhduar edhe më tej bashkëpunimin, tanimë të konsoliduar mes dy palëve.

Grupi përfaqësues i Bankës Botërore organizoi tra-
jnimin "Moving Forward in the COVID Period" në 
kuadër të programit për promovimin e investimeve 
në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Në trajnim morën pjesë stafi i Drejtorisë së Investi-
meve pranë AIDA-s dhe përfaqësues të njësive ven-
dore, të cilët janë partnerë të rëndësishëm të AIDA-s.
 
Trajnimi përkoi me prezantimin e rezultateve të bash-
këpunimit të suksesshëm për projektet aktuale midis 
AIDA-s dhe Bankës Botërore, si dhe hedhjen e bazave 
për të vazhduar bashkëpunimin në të ardhmen.
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AIDA NË MBËSHTETJE TË 
START-UP

CEREMONIA E NDARJES SË ÇMIMEVE “IDEA CHALLENGE 2020”

Projekti IDEA organizoi “Ceremony of regional Winners of 
IDEA Challenge 2020”,  një nismë që ofron mundësi unike për 
mbështetjen e bizneseve dhe sipërmarrjeve të reja, duke ndi-
kuar në rritjen e aftësive për të bërë biznes dhe për të zhvillu-
ar gjenerimin e ideve novatore dhe planeve të biznesit.

U zhvillua në Korçë ceremonia me gjysmë finalistët nga ra-
jonet e Beratit, Korçës, Vlorës, të cilët prezantuan idetë e tyre 
të biznesit përpara një jurie profesioniste dhe të pavarur. 

E ftuar për të qenë pjesë e jurisë si përfaqësuese e AIDA-s 
ishte znj. Dilfirus Vrioni, Drejtore e Drejtorisë Marketing dhe 
Kërkim Analizë.

Në Tiranë kjo ceremoni u zhvillua me gjysmë finalistët nga 
rajonet e Tiranës, Shkodrës, Elbasanit, të cilët po ashtu 
prezantuan idetë e tyre të biznesit për jurinë. 

I ftuar në këtë aktivitet ishte edhe Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, 
z. Sokol Nano, i cili përgëzoi dhe mbështeti këtë nismë dhe 
mundësitë unike që ofron për sipërmarrjet e reja në Shqipëri.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, si një nga 
partnerët e rëndësishëm të projektit IDEA, nxit dhe përkrah 
nisma dhe mundësitë të tilla unike që ofrohen për sipërmar-
rjet e reja dhe inovative. 

KRIJIMI I DHOMËS EKONOMIKE TË GRUAS NË SHQIPËRI

Themelimi i Dhomës Ekonomike të Gruas është një nismë e ndërmarrë për t’iu përgjigjur nevojave të grave sipërmar-
rëse në Shqipëri, të cilat sipas studimeve del se kanë akses të ulët në financa dhe hasi ende vështirësi në vendimmarrje.  
Dhoma synon të përfaqësojë zërin e grave sipërmarrëse duke sjellë opinionet, shqetësimet, sfidat dhe vështirësitë me të 
cilat ato përballen. Nga ana tjetër, nëpërmjet arritjeve dhe historive të suksesit synon motivimin e mëtejshëm të grave. 

Me moton “Një grua më e fortë në ekonomi sjell prosperitet për familjen dhe shoqërinë”, Dhoma ka prioritet mbrojtjen 
e interesave ekonomike dhe sociale të grave sipërmarrëse, profesioniste dhe të vetëpunësuara nga të gjitha sektorët e 
ekonomisë; ofrimin e shërbimeve promovuese dhe zhvilluese me trajnim dhe mentorim; bashkëpunime kombëtare dhe 
rajonale; ngritjen e një rrjeti të grave sipërmarrëse; si dhe informim dhe mbështetje me projekte dhe konsulenca.

AIDA si pjesëmarrëse në eventin e hapjes mbështeti këtë nismë të rëndësishme për ekonominë dhe zhvillimin e vendit, 
si dhe ftoi të gjitha gratë sipërmarrëse në Shqipëri të bëhen pjesë e Dhomës Ekonomike të Gruas për të ndikuar në zh-
villimin e njëra-tjetrës.
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PLATFORMA “BUSINESS TO 
BUSINESS”

RUBRIKA | WEBSITE

Në web faqen e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit 
të Investimeve, (AIDA) është e publikuar platforma 
“Business to Business”, (B2B) që ju vjen  në ndihmë 
NVM që veprojnë në Shqipëri. 

B2B është një rrjet aktiv, i cili ofron mundësinë për 
bashkëpunime dhe investime të suksesshme midis 
bizneseve.

Kjo platformë është një “mekanizëm” lehtësues që 
krijon mundësi për bashkëpunime frytdhënëse dhe 
për të zgjeruar kontaktet në botën e biznesit.

AIDA, ju fton të regjistroheni ose përditësoni të 
dhënat tuaja në platformën B2B, duke na kontaktu-
ar në adresën zyrtare: info@aida.gov.al 

Për t’u njohur me platformën B2B vizitoni linkun: 
http://aida.gov.al/b2b/ 

RUBRIKA COVID-19

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) si pasojë 
e situatës së krijuar prej pandemisë COVID-19, për t’ju ardhur 
në ndihmë bizneseve vazhdon të përditësojë me informacio-
net më të fundit rubrikën “COVID-19”.

Në të publikohen iniciativat e ndërmarra nga Qeveria Shqiptare 
për të përballuar situatën, informacionet më të reja në lidhje 
me paketat financiare në ndihmë të biznesit, aplikimet për pro-
gramet e mbështetjes së biznesit, projektet, nismat e tjera pub-
like, si edhe lidhje e kontakte të rëndësishme. 

Rubrika ka si qëllim aksesin dhe qarkullimin e informacioneve 
më të rëndësishme, në një kohë sa më të shpejtë, për një koor-
dinim më të mirë mes palëve.

Për t’u njohur me publikimet më të fundit në këtë rubrikë 
vizitoni linkun: http://aida.gov.al/covid-19/ 
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Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) ka 
rifreskuar kalendarin e webinareve, trajnimeve online dhe 
thirrjeve për projekte për të gjithë sipërmarrësit. Kjo listë 
shërben për t’i mbajtur sipërmarrësit të informuar për 
mundësitë e tyre dhe praktikat më të mira që mund të 
ndjekin për zhvillimin e biznesit. 

Për të ndjekur webinaret dhe thirrjet e ardhshme vizitoni 
faqen zyrtaren në internet të AIDA-s duke klikuar linkun: 
http://aida.gov.al/.../Webinare%20,trajnime%20dhe...

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) do 
të vazhdojë të identifikojë, mbështesë dhe informojë të 
gjithë sipërmarrësit mbi mundësi të reja për të përkrahur 
rritjen dhe zgjerimin e biznesit.

PËRDITËSIME DHE INFORMACIONE

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) ju njeh 
me vendimin për dhënien e ndihmës financiare për ndër-
marrjet e kategorizuara të vogla dhe të mesme në sektorin 
e prodhimit, në bazë të VKM nr. 856, datë 04.11.2020.

AIDA ka rifreskuar edhe listën me studime dhe raporte ku 
do të gjeni informacione të përditësuara, të cilat ju dediko-
hen dhe janë për dijeni të të gjitha bizneseve dhe palëve 
të interesuara për t’u njohur me zhvillimet më të fundit, në 
kuadër të veprimtarisë së tyre.

Për më shumë informacion mbi ndihmën financiare për 
ndërmarrjet e kategorizuara të vogla dhe të mesme në 
sektorin e prodhimit vizitoni linkun: http://aida.gov.al/.../
PER-NDIHMEN-FINANCIARE-TE-DISA... 

Për t’u njohur me listën e studimeve dhe raporteve vizitoni 
linkun: http://aida.gov.al/covid-19/

KALENDARI I THIRRJEVE  PËR PROJEKTE WEBINARE DHE TRAJNIME ONLINE

VENDIMI PËR DHËNIEN E NDIHMËS FINANCIARE PËR NDËRMARRJET E VOGLA 
DHE TË MESME NË SEKTORIN E PRODHIMIT
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Ky program motivon institucionet financiare të financojnë 
zinxhirin e vlerës së agrobiznesit nëpërmjet programeve të 
financimit dhe asistencës teknike.

AASF siguron qasje në financimin e sektorit të agrobizne-
sit tek Institucionet Financiare Partnere në dy mënyra: lin-
ja kredie dhe skema garancie mbi shpërndarjen e riskut të 
portofolit.
Institucionet Financiare japin kredi për bizneset nëpërm-
jet produkteve afatmesme deri në afatgjata. 

Institucionet Financiare Partnere të AASF janë:

• Banka Intesa San Paolo;
• Banka OTP;
• Banka Raiffeisen;
• Banka Pro Credit;
• Fondi Besa.

Nga ky program mund të përfitojnë fermerët, sipërmarrësit dhe kompanitë që janë të angazhuar në bujqësinë primare, 
sipërmarrësit dhe kompanitë që janë të angazhuar në prodhimin dhe tregtinë e pajisjeve bujqësore, përpunuesit e 
produkteve bujqësore, etj.

Programi i BERZH Këshilla për Bizneset e Vogla (ASB) ofron më shumë se thjesht financim. ASB ofron gjithashtu këshil-
la biznesi për bizneset e vogla dhe të mesme, nëpërmjet një ekipi të dedikuar “The SME Finance and Development 
Group”. Projektet e ASB u përshtaten nevojave të SME-ve duke u ofruar zgjidhje reale për biznesin nga ekspertiza e 
dedikuar/unike në përshtatje me nevojat. Projektet financohen me ndarje kostosh me klientin, për të garantuar an-
gazhimin e plotë të tyre në zbatim. Subjektet kanë mundësi të bashkëpunojnë me një rrjet prej 200+ konsulentësh 
lokalë dhe 1500+ ekspertësh ndërkombëtarë.

PROGRAMI I MBËSHTETJES SË AGROBIZNESIT SHQIPTAR

Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar, (AASF-Albania Agribusiness Support Facility) është një instrument ino-
vativ i zhvilluar nga BERZH në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare.

THIRRJE GRANTESH

AIDA njoftoi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme shqiptare, si dhe organizatat jo fitimprurëse, ekspertët e lirë, shoqatat e 
biznesit apo dhomat e tregtisë, se Bashkimi Europian ka shpallur disa thirrje grantesh për aplikim me projekt propozime.

Thirrjet së bashku me detajet e aplikimit dhe linkun për kriteret specifike, gjenden në linkun në vijim:

http://aida.gov.al/.../2020/12/Njoftim-per-thirrjet.pdf
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INVESTIMET STRATEGJIKE

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve ka mbështetur në mënyrë 
të vazhdueshme kompani të ndryshme për t’i integruar në tregun ven-
das dhe me gjerë.

DBS Group është një ndër kompanitë që AIDA ka suportuar në këtë as-
pekt.
 
Kjo kompani me kapital tërësisht italian dhe e bazuar në teknologjinë 
më të avancuar është e  specializuar në përpunimin e tekstileve elastike 
për botën e sportit. 

AIDA nëpërmjet shërbimit “After Care”  e ka ndihmuar kompaninë në 
lehtësimin e procedurave, duke kontribuar në rritjen e shpejtë të inves-
timit.

DBS GROUP

Sews-Cabind Albania shpk është filiali shqiptar i kompa-
nisë japoneze SUMITOMO. 

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve ka komuni-
kuar  me kompaninë prej vitit 2017, kohë kur ka nisur dhe 
interesi i kompanisë për të investuar në Shqipëri. 

AIDA në korrespondencë të ngushtë me Ambasadën e Ja-
ponisë në Shqipëri ka organizuar disa takime zyrtare për 
përfaqësuesit e lartë të kompanisë.

Duke patur një përfshirje strategjike që në fillesat e këtij 
investimi, krahas ekspertizës së dedikuar, AIDA ka mundë-
suar ndërlidhje me kompani të tjera të sektorit të mani-
fakturës, duke ndjekur hap pas hapi realizimin e planit të 
biznesit. 

Në këtë mënyrë ka bërë të mundur realizimin e investimit 
në një kohë të arsyeshme dhe integrimin e shpejtë të kom-
panisë në tregun shqiptar.

SEWS-CABIND ALBANIA

“Innovaway Albania” u hap në maj të vitit 2015. Co-busi-
ness i kompanisë është Help desk, IT si dhe zhvillim i 
software-it.

AIDA ka qenë kontakti i parë për “Innovaway”, duke 
shërbyer si urë lidhëse mes kompanisë e Qeverisë.

Çelësi i suksesit janë burimet njerëzore në fushën e 
teknologjisë dhe me gjuhë të huaj. Nga 90 punonjës, 
60% janë femra dhe 40% janë meshkuj.

“Innovaway Albania” synon të futet në tregun shqiptar 
për sa i përket projekteve. Qëllimi i saj është të ren-
ditet si një ndër kompanitë më të mira në treg që do 
të punojë dhe në tregun lokal.

INNOVAWAY ALBANIA
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BOTIME

SHFLETO BROSHURAT  
E REJA  TË AIDA-S

INVEST IN ALBANIA 2020

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) publikon versionin 
e përditësuar të broshurës “Invest in Albania 2020” të cilën mund ta shfle-
toni në linkun: 
http://aida.gov.al/invest-in-albania-2020/

Botimi është një përmbledhje e përditësuar me fakte, të dhëna, shifra, të 
cilat janë pasqyruar në tabela e grafikë, për:

-5 arsyet kryesore pse të investosh në vendin tonë
-Rritje të eksportit dhe IHD-ve
-Aksesueshmëria
-Profili i AIDA-s
-Incentivat strategjike të investimit: energjia dhe minierat | transporti, 
telekomunikacioni, infrastruktura dhe mbetjet urbane | turizmi | bujqësia 
dhe peshkimi | Zonat e Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik (TEDA) | zo-

ALBANIA CALLS
A COUNTRY OF OPPORTUNITIES 2020

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) publikon versionin e 
përditësuar të broshurës “Albania Calls-a country of opportunities 2020” të 
cilën mund ta shfletoni në linkun:  
http://aida.gov.al/albania-calls-a-country-of-opportunities-2020/

Botimi përmban informacione të përditësuara mbi arsyet kryesore për të 
investuar në Shqipëri, klimën e biznesit, marrëveshjet e tregtisë së lirë, baza 
ligjore për investitimet e huaja dhe indikatorët makroekonomik.

Incentivat për sektorët kryesorë të investimit, si: udhëtimi e turizmi, mani-
faktura, bujqësia, transporti dhe logjistika, shërbimet BPO dhe Zonat e Te-
knologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik (TEDA).

Broshura sjell pamje nga atraksione të ndryshme turistike të Shqipërisë. 
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BRING YOUR BUSINESS TO ALBANIA 
2020

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, AIDA publikon versionin e për-
ditësuar të broshurës “Bring Your Business to Albania 2020” të cilën mund ta 
shfletoni në linkun: 

http://aida.gov.al/bring-your-business-in-albania-2020/

Broshura përmban informacione mbi arsyet pse të investosh në Shqipëri, lig-
jin mbi investimet strategjike dhe investimet e huaja, skema 1 Euro si edhe 
incentivat për sektorët potencial, si: energjia, turizmi, agroturizimi, manifak-
tura, bujqësia dhe për Zonat e Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik (TEDA).

FACTSHEET: SEKTORI I TURIZMIT

Shfletoni online broshurën“FactSheet: Sektori i Turizmit” duke klikuar linkun: 
http://aida.gov.al/sektori-i-turizimit/ 

Në këtë botim do të gjeni pasqyrën e Sektorit të Turizmit në Shqipëri, incen-
tivat e qeverisë dhe informacion mbi marrjen e statusit të Investitorit Strate-
gjik në këtë sektor.

FACTSHEET: SEKTORI I AGRIKULTURËS, 
AGROTURIZMIT DHE AKUAKULTURËS

Shfletoni online broshurën “FactSheet: Sektori i Agrikulturës, Agroturizmit 
dhe Akuakulturës” duke klikuar linkun: 
http://aida.gov.al/sektori-i-agrikultures-agroturizmit-dhe-akuakultures/ 

Në këtë botim do të gjeni pasqyrën e Sektorit të Agrikulturës dhe nënsek-
torët e tij në Shqipëri, incentivat e qeverisë dhe informacion mbi marrjen e 
statusit të Investitorit Strategjik në këtë sektor.
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FACTSHEET: SEKTORI I ICT DHE BPO

Shfletoni online broshurën“FactSheet: Sektori i ICT dhe BPO” duke kli-
kuar linkun: http://aida.gov.al/sektori-ict-dhe-bpo/ 

Në këtë botim do të gjeni pasqyrën e Sektorit të ICT dhe BPO në 
Shqipëri, incentivat e qeverisë dhe informacion mbi marrjen e statusit 
të Investitorit Strategjik në këtë sektor.

FACTSHEET: SEKTORI I ENERGJISË

Shfletoni online broshurën “FactSheet: Sektori i Energjisë” duke klikuar 
linkun: http://aida.gov.al/sektori-i-energjise/ 

Në këtë botim do të gjeni pasqyrën e Sektorit të Energjisë dhe nënsek-
torët e tij në Shqipëri, incentivat e qeverisë dhe informacion mbi marr-
jen e statusit të Investitorit Strategjik në këtë sektor

FACTSHEET: SEKTORI I  MANIFAKTURËS

Shfletoni online broshurën “FactSheet: Sektori i  Manifakturës” duke 
klikuar linkun: http://aida.gov.al/sektori-i-manifaktures/

Në këtë botim do të gjeni pasqyrën e Sektorit të Manifakturës në 
Shqipëri, incentivat e qeverisë dhe informacion mbi marrjen e statusit 
të Investitorit Strategjik në këtë sektor.
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ANKETIM

IDENTIFIKIMI DHE ANALIZA E NEVOJAVE PËR TRAJNIME TË 
SIPËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME | SITUATA POST COVID

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) për të qenë sa më pranë nevojave të sipërmarrjeve ka hartuar 
një anketë për identifikimin dhe analizën e nevojave për trajnime të Ndërmarrjeve  të Vogla dhe  të  Mesme  shqiptare 
(NVM).

Qëllimi i këtij hulumtimi ishte vlerësimi i gjendjes aktuale lidhur me kapacitetet e burimeve njerëzore në NVM, identi-
fikimi i nevojave për trajnime, për të punësuarit në NVM-të në Shqipëri dhe më pas, në bashkëpunim me institucionet 
e tjera, krijimin e mundësive për ofrimin e trajnimeve nëpërmjet një platforme pa pagesë.

Rezultatet e këtij hulumtimi do t’i shërbejnë AIDA-s dhe institucioneve të tjera relevante, për ndërtimin e politikave 
mbështetëse për NVM-të, si dhe në zhvillimin e programeve dhe projekteve në funksion të lehtësimit të qasjes në 
trajnime  adekuate,  në  formë   online,  në  fushat   e  nevojshme  për    të  punësuarit në NVM-të në Shqipëri.

Ky hulumtim pasqyron rezultatet nga anketimi i 155 NVM-ve për pikat me theks të veçantë, në:

-Rëndësinë e trajnimeve për ndërmarrjet
-Rritja e aftësive menaxheriale
-Aftësimi dixhital
-Trajnimet për vlerësimin e tregut
-Fushat në të cilat ndërmarrjet kanë nevojë për trajnime
-Gatishmëritë dhe mundësitë e ndërmarrjeve për të shfrytëzuar trajnimet online
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